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SAMMANFATTNING

Skytte, i synnerhet pistolskytte, är en utmanande sport och är en av de största sporterna i världen 
sett till antal utövare. En mycket omtyckt gren inom pistolskyttet är fältskytte, vilket utövas ute i de
svenska skogarna. I fältskytte skjuter man på olikformade måltavlor under olika tider, avstånd och 
ställning, vilket gör fältskyttet till en väldigt omväxlande och utmanande gren. För fältskytte finns 
en mängd olika måltavlor som är godkända att användas, och dessa är alla välkända av skyttar som 
sysslar med fältskytte då de varit oförändrade i många år utan några systematiska försök till 
utveckling. Min uppfattning är att det finns förbättringar att göra av de måltavlor som används 
idag.

Syftet med det här designarbetet är att med hjälp av en designprocess identifiera och utreda olika 
förbättringsområden för fältmål, för att med den informationen skapa ett nytt system för fältmål 
som är bättre än existerande lösningar. Detta väntas leda till att andra skyttar inspireras till att 
själva utforska nya möjligheter. Jag hoppas att på så sätt starta en utvecklingstrend som i sin tur 
moderniserar och för hela sporten framåt i utvecklingen.

Arbetet resulterade i de fyra nya måltavlorna ”Ettan”, ”Tvåan”, ”Trean”, och ”Fyran” som 
tillsammans kallas för ”EXCENTRISKT av Iza”. EXCENTRISKT-måltavlorna passar in bland- och 
påminner om- existerande utbud måltavlor. Samtidigt har de vissa egenskaper som förbättrats, 
exempelvis måltavlornas förväntade livslängd, funktion och användning. Detta genom att utmana 
det konventionella sättet att tänka när det gäller poängmåltavlor för fältskjutning, och få skyttarna 
att sikta mot andra delar av tavlan än bara mot mitten. Resultatet förhåller sig till rådande 
reglementen som finns kring fältskjutning, framställt av Svenska Pistolskytteförbundet. Resultatet 
togs fram utifrån behov och tankar som framkommit genom intervjuer, enkäter och observationer 
med en grupp fältskyttar från huvudsakligen Gävle Pistolskytteklubb.

Namnet ”EXCENTRISKT” är latin och betyder i princip ”något som ligger utanför mitten”, vilket 
ansågs passande då poängzonerna i måltavlorna flyttat ut från just mitten.

Sökord: design, designprocess, pistolskytte, fältskytte, måltavlor.



FÖRORD

Pistolskyttet för mig har inneburit en fantastiskt stärkande och givande fritidssysselsättning där jag 
träffat och lärt känna många nya fantastiska människor som kontinuerligt för mig framåt i livet. 
Som tack till dessa människor och för att driva sporten framåt valde jag att utföra mitt 
examensarbete inom just skytte. 

Jag riktar ett stort tack till de deltagare och informanter som ställt upp och bidragit med sina 
erfarenheter av skyttet och som genom sin medverkan har möjliggjort detta arbete. Speciellt tack 
till Patrik Manlig, Ordförande i Gävle Pistolskytteklubb, för de råd och det stöd du givit mig under 
arbetets gång.

Tack även till lärarkåren för Industridesignlinjen, Högskolan i Gävle, som givit kloka råd och 
anvisningar.

/ Izabell Sjödin
Student vid Högskolan i Gävle, Maj 2017
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1 INLEDNING

1.1 BAKGRUND

Skytte är en av de största sporterna i världen sett till antalet utövare (Skyttesport.se 2017), varav 
pistolskytte utgör en del av det skytte som bedrivs. Pistolskytte som tävlingsform blev populärt i 
Sverige redan 1859, då som ett militärt skytte genom Officerarnes Målskjutningsförbund. När 
Svenska Pistolskytteförbundet grundandes 1936 blev det sedan även en civil sport (Svenska 
Pistolskytteförbundet u.å. b). I dagsläget finns det ca 17 000 aktiva medlemmar inom 
pistolskytteförbundet (Svenska Pistolskytteförbundet 2014), vilket är ett av flera idrottsförbund i 
Sverige som bedriver skytte med enhandsvapen. Inom Pistolskytteförbundet tävlar man i ett tiotal 
olika grenar, varav den populäraste är fältskytte om man ser till antalet starter på Svenska 
Mästerskapen 2016 (Webshooter 2016)

Figur 1. Skyttar under fältskyttetävling

Syftet med fältskytte är att bjuda på varierande utmaningar i form av måltavlor i olika storlek, färg 
och form som finns utplacerade på olika avstånd i terrängen. Förutom variationer i måltavlor anger
förutsättningarna vilken ställning måltavlorna ska beskjutas i, och hur lång tid skyttarna har för att 
skjuta mot måltavlorna. Förutsättningarna bestäms av en banläggare som sätter samman en bana 
med 8-10 stationer utifrån sin egen fantasi inom de begränsningar som anges av regelverket 
(Svenska Pistolskytteförbundet 2016). De tävlande får inte känna till hur banan kommer att se ut 
på förhand för att de ska få en ny och utmanande skjutning varje gång de ställer upp i en 
fälttävling. För att bli duktig i fältskytte måste man därför behärska olika förutsättningar och kunna 
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anpassa sig efter varierande omständigheter, vilket är det som gör fältskytte både svårt och roligt. 
(Svenska Pistolskytteförbundet u.å. a)

På tävlingsdagen delas tävlingsdeltagarna in i patruller om 3-10 personer som sedan går runt 
banan och skjuter samtidigt på en station i taget. Det betyder att det måste finnas en uppsättning 
måltavlor för varje skytt. Vid varje station finns en stationschef som övervakar skjutningen vid 
stationen och en eller fler medhjälpare som assisterar. Funktionärerna vid stationen sköter 
tidtagning, protokollför resultatet och agerar domare. Skjutningen går till så att skyttarna laddar 
vapnen och skjuter enligt de kommandon och direktiv som stationschefen ger, sedan genomförs en
säkerhetskontroll innan man går fram till tavlorna och räknar poäng eller ”markerar”. Markering 
innebär att man skriver upp hur många träff varje skytt har, följt av att man kritar kulhålen och 
klistrar över dem med klisterlappar så att nästa patrull skyttar kan skjuta nya hål på samma tavlor. 
Om det är oklart om ett skott har träffat målområdet eller inte använder man en kulhålstolk som är
ett mätinstrument med en skarp kant som gör det lättare att bedöma om skottet är en träff eller 
inte. En träff på tavlan ger normalt en poäng oavsett var det sitter inom målområdet, men vissa 
tavlor erbjuder utöver detta även poängsatta områden som ger olika särskiljningspoäng. (Svenska 
Pistolskytteförbundet 2016)

Figur 2. Tävlingspistol ovanpå fältmåltavla med poängområden
Notera hur tidigare kulhål har klistrats över med klisterlappar för att tavlan ska kunna användas 
flera gånger.

Att bjuda på en balanserad och varierad bana är svårt och kräver mycket jobb jämfört med andra 
grenar där alla förutsättningar är förutbestämda. Det går åt mycket material, tid och utrymme att 
arrangera en bra tävling och man måste vara många funktionärer för att genomföra tävlingen. Har 
man ställt upp i, och kanske till och med medverkat som funktionär under, ett flertal fälttävlingar  
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så vet man att en stor utmaning för arrangören är att anpassa sig till de krav, regler och 
begränsningar som finns. Man vill naturligtvis göra en tävling som bjuder på en så bra upplevelse 
som möjligt för de gästande deltagarna, men samtidigt finns många begränsningar att förhålla sig 
till. Säkerhetsreglerna och tillgången till terräng styr var och hur man kan skjuta. Riktlinjer i 
reglerna styr vilka skjutställningar, tider och avstånd som får användas för att tävlingen inte ska bli 
för svår, för lätt eller orättvis mot vissa deltagare. Exempelvis måste förutsättningarna anpassas så 
att även skyttar med vissa funktionsnedsättningar (som färgblindhet) kan tävla på samma villkor 
som övriga. Föreningens budget och hur många funktionärer som kan ställa upp under själva 
tävlingen påverkar hur avancerade målanordningar och stationer som är möjliga att bygga och 
sköta under tävlingen. Målanordningarna måste vara funktionssäkra och får inte vara för 
avancerade att sköta. (Gävle Pistolskytteklubb u.å. a)

1.2 PROBLEMDEFINIERING

För att upprätthålla en god kvalité och för att sporten skall vara fortsatt stimulerande är det av vikt 
att kontinuerligt utvärdera och förnya de materiel som används. Om forskning och förnyelse inom 
området saknas, kan man då säkerställa att det materiel som finns fortfarande fungerar optimalt? 
Har det någonsin varit optimalt? Undersökning kring ämnet visar att det på senare år inte gjorts 
några systematiska försök att utveckla och förbättra måltavlorna som erbjuds för fältskytte. De 
problem och svårigheter som fanns kring fältmåltavlorna för 10 år sedan är fortfarande 
oförändrade idag. Min uppfattning är att det finns potentiella förbättringar att göra av de måltavlor
som används idag, och därför har jag valt det som utgångspunkt för mitt arbete. Under arbetet 
kommer jag att fokusera på att identifiera förbättringsområden för måltavlor som gynnar både 
skyttar och tävlingsarrangörer, och sedan skapa lösningar som fungerar bättre än dagens måltavlor.

1.3 SYFTE

Arbetets syfte är att identifiera olika förbättringsområden för fältmål, för att med den 
informationen skapa ett nytt system för fältmål som är bättre än existerande lösningar.

1.4 MÅLGRUPP

Målgruppen för arbetet är pistolskyttar som utövar fältskytte samt arrangörer av 
fältskyttetävlingar. Skyttar turas vanligtvis om att hålla i tävlingar åt varandra, vilket innebär att alla 
aktiva fältskyttar någon gång även kommer att vara arrangörer. Det gör dem till en och samma 
målgrupp. Då jag är medlem i Gävle Pistolskytteklubb och har god kontakt med medlemmarna i 
klubben kommer jag att bygga arbetet främst på den organisationens behov.

1.4.1 FÖRENINGSPRESENTATION

Gävle Pistolskytteklubb, förkortat Gävle PK, grundades 1940 och har troligen sysslat med 
fältskytte sedan dess (Gävle Pistolskytteklubb u.å. b). Klubben håller sedan 2012 årligen en 
större fältskyttetävling kallad ”Gävligfälten” som besöktes av ca 100 gästskyttar 2016 (Gävle 
Pistolskytteklubb 2016 a). Under 2016 kvalificerade sig två skyttar från Gävle PK till 
riksmästarklassen och ställde upp i Svenska Mästerskapet i fältskytte med goda resultat 
(Webshooter 2016). Gävle PK har således mycket samlade erfarenheter av fältskytte och är i hög
grad aktiv inom grenen nationellt. Erfarenheterna från att arrangera Gävligfälten gör att 
medlemmarna är medvetna om de svårigheter som kan uppstå vid en fälttävling, och de har 
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flera års samlade erfarenheter av vad som generellt fungerar, respektive inte fungerar. 
Föreningen har 147 aktiva medlemmar, vilka består av 136 män och 11 kvinnor i åldrarna 17-88 
(Gävle Pistolskytteklubb 2016 b).

1.5 AVGRÄNSNINGAR

Inriktning på människo- eller djurliknande måltavlor kommer ej att tillämpas. Detta delvis emedan 
det avråds från i skjuthandboken (Svenska Pistolskytteförbundet 2016), och delvis emedan skytte 
som sport inte bör associeras med våld som begås med skyttets främsta redskap: skjutvapnen. 
Avgränsningen involverar djur, människor, andra varelser som kan anses levande, samt föremål 
som av andra moraliska skäl bör undvikas att skjutas på. Exempelvis formen av en nallebjörn 
förknippas starkt med barn och bör därför undvikas för att inte uppmuntra till våld mot barn. 
Avgränsningen inkluderar även alla former av militära människoliknande måltavlor, med undantag 
av att analys av redan existerande sådana förekommer. En mängd militära mål är visserligen 
godkända av Svenska Pistolskytteförbundet, men de är inte framtagna för det specifika ändamålet 
fältskytte eftersom de är ämnade för det svenska försvaret att öva stridsskjutning mot, vilket 
placerar dem i en separat kategori som jag väljer att bortse från.

Ålder- eller genusperspektiv kommer ej att belysas då skytte är en sport som utövas av människor i
alla åldrar och genus, vilket medföljer att erfarna respektive oerfarna skyttar finns bland både 
yngre och äldre människor av olika genus. Skyttet är en mansdominerad sport, vilket medföljer att 
främst män kommer att medverka i studien, men det anser jag inte vara ett problem då genus inte 
skall ha någon inverkan på resultatet. Alla oavsett könstillhörighet ska få en likvärdig upplevelse av 
skyttesporten, därmed anses genusperspektiv vara irrelevant för arbetet.

2 METOD
Inledningsvis kommer en förberedande litteraturstudie att genomföras för att inhämta information 
om vilka regler som gäller för användandet och formgivningen av måltavlor.

Första steget i det egentliga arbetet är sedan att söka förståelse för hur befintliga måltavlor 
används och upplevs, ur skyttarnas och arrangörernas perspektiv. Den informationen kommer 
sedan att användas som utgångspunkt för nästa steg i arbetet, vilket kommer att vara att ta fram 
lösningar för ett nytt system för fältmål. Detta kapitel kommer att redogöra för, samt beskriva de 
metoder som använts för att uppnå detta. Här presenteras val av arbetsmetod, tillvägagångssätt 
för datainsamling, genomförande samt etiska överväganden kring metodvalen.

2.1 METODVAL

Arbetets förväntade gång är att först ta fram och identifiera ett behov (problem) och sedan 
uppfylla (lösa) detta genom att ta fram och formge en fysisk produkt, vilket är vad  Cross (2008) 
och Jonassen (2000) kallar för att lösa ett designproblem. Karaktäristiskt för designproblem är att 
de ofta är dåligt definierade och upplevs som svårare att lösa än exempelvis matematikproblem 
där resultatet är mer förutsägbart eftersom det finns bestämda regler att arbeta utefter, och 
dessutom finns där ett rätt och ett fel svar. Ett designproblem har ofta många variabler (krav, 
restriktioner), och dessa är ofta svårare att förhålla sig till. 
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Beskrivningen av svårigheterna med att lösa ett designproblem stämmer väl in på problemet som 
ligger för handen, och därför är en designprocess rätt väg att gå eftersom det erbjuder steg-för-
steg vägledning i hur en produkt skall designas för att uppfylla behovet/lösa problemet. Av de 
processer som skulle kunna tillämpas på arbetet har jag valt en enkel fyrstegs-designprocess (figur 
3) (Cross 2008). Processen går ut på att i fas ett undersöka, utforska och definiera problemet, 
därefter går man in i fas två som innehåller experimenterande och konceptgenerering följt av fas 
tre där man utvärderar av resultat från fas två. Fas två och tre kan användas cykliskt, och upprepas 
flertalet gånger tills de mynnar ut i en lämplig produkt som når fas fyra där man utvecklar vidare 
och sedan presenterar slutprodukten.

Figur 3. Enkel fyrstegs-designprocess (Cross 2008, s.30)

2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

I detta arbete, där avsikten är att utveckla ett nytt system för fältmål för pistolskytte, har jag valt 
att utgå ifrån ett kvalitativt angreppssätt med kvantitativa inslag (Dalen 2008). Det första steget i 
designprocessen innehåller en enkät och intervjuer med erfarna fältskyttar likväl som 
nybörjarskyttar. Dessa kompletteras med observationer. Genom att involvera de slutliga 
användarna under hela processen ökar chanserna för att slutprodukten blir väl mottagen. Tolkning 
av informanternas åsikter och upplevelser är centralt i att förstå behoven utifrån vilka jag kommer 
att arbeta. Anledningen till att ett kvalitativt angreppssätt valts är för att det kvalitativa 
angreppssättet medger stor detaljrikedom och noggrannhet vid informationsinhämtning, vilket är 
av enorm vikt för arbetet.

Samtliga informanter hålls anonyma, likväl som var eller när intervjuerna utfördes. Namn på övriga
inblandade aktörer publiceras endast efter särskilt godkännande.

I det andra steget i designprocessen nyttjas två brainstormingmetoder med syfte att väcka tankar 
och idéer för att ta fram koncept att arbeta vidare med. Den första metoden är ”Stop and Go”, som
går ut på att man sprutar ur sig mängder av idéer under några minuter för att sedan ta paus innan 
man fortsätter igen. Den andra metoden är ”SCAMPER” som går ut på att man använder en av sina 
idéer och tillämpar sedan orden ”Substitute”, ”Combine”, ”Adapt”, ”Modify”, ”Put to another use”, 
”Eliminate” samt ”Reverse”, vilka skall inspirera till att se problemet på ett nytt sätt (Österlin 2007).

Vilka metoder som är lämpliga att använda för steg tre och fyra i designprocessen är beroende av 
resultatet som kommer av de första två stegen, vilket gör att det i ett inledande skede är förhastat 
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att låsa sig vid någon specifik metod för de senare stegen. Valet av metod kommer i stället att 
redovisas i anslutning till analysen av resultatet från de första stegen (4.2 Analys).

2.2.1 INTERVJUER

Den huvudsakliga metoden för insamling av data sker i kontakt med informanter genom 
kvalitativa intervjuer. En kvalitativ inriktning på intervjuerna kan dock innebära risk för 
missvisande generalisering, vilket bör iakttagas för slutresultatets reliabilitet. I samstämmighet 
med Dalen (2008) anser jag att intervju som metod är ett lämpligt sätt att få ta del av 
informanternas upplevelser, åsikter och perspektiv. Ehuru saknas inte aber. Man bör vara väl 
medveten om potentiella etiska dilemman som kan komma att uppstå och alltid visa hänsyn till 
människans integritet. Det är viktigt att frågor som ställs grundas på en vetenskaplig basis och 
att jag som intervjuledare ej tränger djupare in i informantens privatliv än vad som är 
försvarbart utifrån studiens syfte. Dalen menar även att en intervjuare med egna åsikter och 
erfarenheter i ämnet som skall diskuteras kan medföra både för- och nackdelar. Fördelarna kan 
innefatta att man ofta är väl insatt inom ämnet och därigenom har ett försprång i att kunna 
tolka och relatera till informantens känslor. Positivt kan även vara att intervjuarens relevans till 
ämnet kan verka lugnande för informanten som därmed känner sig såsom varandes bland 
likasinnade. En nackdel är å andra sidan att det även kan innebära att intervjuaren påverkar 
informanten såpass att svaren blir färgade av intervjuledarens egna åsikter. Jag instämmer med 
Dalen i att även under tolkningen av informanternas uttalanden krävs av intervjuaren att i bästa 
möjliga mån undvika subjektivitet och eftersträva objektivitet. Att tolkningen färgas av 
intervjuarens egna tankar och upplevelser är ofrånkomligt; det är därför av största vikt att ta 
detta i akt för att minimera effekterna av det.

Intervjuerna ska inte ha någon förutbestämd struktur utan anpassas efter situationen. Syftet är 
att få informanterna att dela med sig av vad de själva anser är signifikant. Som intervjuledare 
kommer jag däremot att styra intervjuerna till att handla om fältskytte i syfte att besvara tre 
förutbestämda frågeställningar:

• vad tycker de är bra respektive dåligt med de tavlor som finns idag?

• vad tycker de är viktigt för att man skall vilja använda en måltavla?

• hur använder de olika måltavlor?

2.2.2 ENKÄT

En kortare enkät (Ejlertsson 2005) utformades som visade alla godkända måltavlor och bad en 
ytterligare grupp informanter välja ut fem måltavlor som de gillade respektive ogillade. 
Informanterna bads även motivera sina svar. På så sätt hoppades jag få svar på två av frågorna 
som även ställdes under intervjuerna:

• vad är bra respektive dåligt med de tavlor som finns idag?

• vad är viktigt för att man skall vilja använda en måltavla?

Den tredje frågan, hur de använder olika måltavlor, utelämnades då jag gjorde bedömningen att
den frågan kräver djupare diskussion för att resultatet skall vara av värde för arbetet.
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2.2.3 OBSERVATIONER

Intervjuerna kommer att kompletteras av observationer av skyttar inför, under och efter flera 
fälttävlingar. Observationerna bidrar med ett kvantitativt perspektiv, vilket förväntas 
komplettera det i övrigt kvalitativa arbetet. Observationerna har som syfte att skapa förståelse 
och få inblick i hur fältskyttar generellt ser på - och reagerar inför - olika mål och 
målkombinationer. De bör även ge insikt i hur åsynen av måltavlorna påverkar en typisk 
fältskytts val av angreppssätt på varje station. Detta för att kunna koppla samman påståenden 
från intervjuerna med observationerna och validera dessa. På så sätt tillförsäkras och 
identifieras upplevda svagheter hos rådande utbud av fältmåltavlor (Wikberg-Nilsson, Ericson & 
Törlind 2015). 

3 FÖRBEREDANDE LITTERATURSTUDIE
Under denna rubrik följer en kortare presentation av regler, riktlinjer, förfaringssätt och rådande 
utbud av måltavlor. Syftet med presentationen är att klargöra förhållningsregler som kan komma 
att behöva iakttagas under arbetet. Inledningsvis presenteras de måltavlor som idag är godkända 
att använda för fältskytte, på vilket sätt dessa är tillåtna att användas samt vilka grafiska riktlinjer 
som finns för godkännande av nya fältmåltavlor. Därefter presenteras hur inköp och byggnation av 
fältmål går till. Avslutningsvis presenteras en kort redogörelse för tidigare relevant forskning och 
åtgärder inom ämnet.

3.1 RÅDANDE UTBUD

På organiserade officiella tävlingar ställs en mängd krav på de måltavlor som får användas. Svenska 
Pistolskytteförbundet har därför på förhand godkänt ett antal målfigurer att välja mellan som inte 
kräver ytterligare godkännande. Dessa presenteras i Pistolskytteförbundets Skjuthandbok. Se figur 
4 för godkända fältmåltavlor (Svenska Pistolskytteförbundet 2016).

Figur 4. Godkända fältmål (Svenska Pistolskytteförbundet 2016, s.106-110)

Måltavlor som inte förekommer i Skjuthandboken skall brukas under samma förutsättningar som 
en till storlek motsvarande figur i Skjuthandboken. Detta ska meddelas i tävlingens officiella 
inbjudan och kräver en pistolskyttekretsstyrelses godkännande för att få användas under tävling. 
(Svenska Pistolskytteförbundet 2016)

Förutom de mål som förekommer i Skjuthandboken används på tävlingar ofta fysiska objekt såsom 
bowlingkäglor, lerduvor, uppblåsta ballonger och metallsilhuetter. Sådana mål kallas för 
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“självmarkerande mål” eftersom skytten tydligt kan se om målet träffats eller inte genom att målet 
går sönder eller faller (Svenska Pistolskytteförbundet 2016).

3.2 GRAFISKA RIKTLINJER

Skjuthandboken (Svenska Pistolskytteförbundet 2016) föreskriver att människoliknande mål (med 
undantag för de militära mål som redan godkänts) skall undvikas. Måltavlor som är gjorda i papp 
bör ha minst 10mm marginal mellan kant och målfigur. Oregelbundna tavlor med oregelbundet 
utstickande delar bör undvikas. Eventuella hålrum i målfigurer skall räknas som träffyta, 
exempelvis luftrum mellan däcken i måltavlan Bildäck Bakifrån (Figur 5).  Existerande måltavlor är 
12- till 100cm i diameter, i färgerna ljust grön, mörkt grön, ljust blå, orange, gul, röd, svart och 
kartong/papp. Många tavlor har ringade områden för poängräkning, men inte alla. Beroende på 
storlek och tavlans form samt komplexitet delas samtliga tavlor som förekommer i Skjuthandboken
in i figurgrupper. (figur 6) Figurgruppen i kombination med skjutställning bestämmer maximalt 
avstånd mellan skytten och måltavlan samt minsta tillåtna skjuttid vid ett givet skjutavstånd 
(Svenska Pistolskytteförbundet 2016).

Figur 5. Bildäck bakifrån (Svenska Pistolskytteförbundet 2016, s.107)

Figur 6. Figurgrupper från Skjuthandboken (Svenska Pistolskytteförbundet 2016, s.121-122)
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3.3 INKÖP OCH BYGGNATION

Utifrån intervju med skyttar framgick att förberedelserna för en fälttävling går till på följande sätt: 
En utbildad banläggare sätter samman en bana i teorin som ritas upp och testas teorietiskt 
(figur 7), varpå man beställer de måltavlor som skall användas plus några extra i reserv. Sedan 
bygger man ställningar till, och spikar upp tavlorna strax innan tävlingen. Hur ställningarna för 
måltavlorna konstrueras beror på vilka förutsättningar terräng och skjutområde ger, samt vilka 
förutsättningar banläggaren väljer att applicera. Exempelvis rörliga mål kräver rörliga ställningar. En
generell regel är dock att man ej bör placera ställningen bakom träffytan på måltavlan då det 
mesta som befinner sig där kommer att skjutas sönder.

Figur 7. Skiss på rörlig ställning för måltavlor

3.4 TIDIGARE FORSKNING OCH ÅTGÄRDER

Sökandet efter tidigare forskning inom måltavlor, hur de upplevs och hur de används, har inte gett 
något vidare resultat. Kompletteringar av utbudet måltavlor har skett, exempelvis av svenska 
Webshooter som tog fram nya måltavlor till Svenska Mästerskapen i fältskytte 2016 (figur 8). 
Huruvida dessa faktiskt grundar på forskning med syfte att utveckla, eller endast är resultat av 
skaparens egna fantasi med syfte att utöka sortimentet, är oklart.

Figur 8. Måltavlor av Webshooter (Pistolsm.se 2016)
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Någon systematisk forskning om hur figurer kan användas har inte kunnat identifieras. Det 
närmaste som framkommit är utbildningsmaterial för banläggare som tar upp samlade 
erfarenheter av banläggning vid fälttävlingar. (Gävle Pistolskytteklubb 2015).

4 GENOMFÖRANDE
Steg ett i designprocessen är att skapa sig en uppfattning om problemet (Cross 2008). Det 
huvudsakliga sättet att inhämta information var genom att hålla intervjuer med fältskyttar. Som 
komplement till detta skickades enkäter ut, och observationer utfördes på tävlingar. 
Informationsinhämtningen fokuserade på att utröna vad den generella uppfattningen är om 
dagens måltavlor samt vad som är viktigt hos en måltavla.

4.1 SAMMANSTÄLLNING AV DATA

För att finna lämpliga informanter skickades en förfrågan ut till ett antal aktiva fältskyttar från 
Gävle PK och några andra närliggande föreningar om de kunde tänka sig att ställa upp på en 
intervju eller att besvara en enkät.

4.1.1 INTERVJUER

Sju av tjugo tillfrågade personer var villiga att ställa upp på en intervju, varav tre var mindre 
erfarna och fyra mer erfarna inom fältskytte. Det gav helt naturligt flera olika perspektiv på 
problemställningen under intervjuerna. De mer erfarna skyttarna hade även omfattande 
erfarenhet av att arrangera fälttävlingar, vilket borgade för att även arrangörsperspektivet 
belystes.

Hälften av intervjuerna genomförde jag över telefon och internet på informantens villkor för att 
intervjuerna skulle ske utan hinder eller tidspress. Resterande intervjuer genomfördes vid 
personliga möten på överenskommen tid och plats. Under samtliga intervjuer ställdes öppna 
frågor där informanterna själva fick berätta om sina upplevelser. Diskussionen leddes till att 
handla om hur de använder olika måltavlor, vad de tycker är bra respektive dåligt med de tavlor 
som finns idag samt vad de tycker är viktigt för att man skall vilja använda en måltavla. Under 
intervjuerna förde jag anteckningar om det som sades, och i slutet av intervjuerna gjordes en 
snabb avstämning av de nyckelord och citat jag antecknat för att reducera risken för eventuella 
missförstånd.

Jag samlade ihop nyckelord utifrån den information som informanterna delgav, och 
sammanställde dessa i en mindmap (Wikberg-Nilsson, Ericson & Törlind 2015) (figur 9) för att 
göra informationen lättöverskådlig. Sammanställningen visade på flertalet potentiella 
förbättringsområden kring användningen och utformningen av måltavlor. Extra mycket vikt lade 
informanterna på fyra huvudsakliga punkter: Den första var att existerande måltavlor har kort 
hållbarhet eftersom de snabbt skjuts sönder, speciellt i mitten, vilket är en dålig egenskap. Den 
andra viktiga punkten var att man önskar mer komplexa tavlor som ger en lurigare utmaning, 
speciellt för de mer erfarna skyttarna, utan att göra det mer avancerat för banläggare eller 
funktionärer. Den tredje punkten var att man ville hålla det simpelt och billigt, alternativt en 
högre engångskostnad. Den fjärde viktiga punkten var att alla nya måltavlor på något sätt bör gå
att använda tillsammans med eller på något sätt gå att kombinera med de måltavlor och figurer 
som finns idag.
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Figur 9. Mindmap

4.1.2 ENKÄT

Ytterligare tio av de tjugo tillfrågade personerna valde att besvara en enkät (2.2.2). Av dessa var 
sex mindre erfarna och fyra mer erfarna inom fältskytte. Resultaten visade att de mer vana 
skyttarna uppskattade mindre måltavlor med fler detaljer såsom Flaskan och militära mål (figur 
10) för att de ger en viss svårighet som de uppskattar, medan de mer ovana skyttarna tenderade
att föredra medelstora mål med geometriska former som Sjättedel rak och Sexkant 1 (figur 10) 
med motivering att de är enkla att träffa. Både de vana och ovana skyttarna ogillade de allra 
största målen för att de ansågs tråkiga och för enkla samt att de inte fungerade så bra på kortare
avstånd. Samtliga ogillade även Skidskyttemålen (figur 11) då de ansågs vara tråkiga och/eller 
för svåra. De ovana skyttarna ogillade även de mer oregelbundna målen för att de upplevs vara 
väldigt svåra.

Figur 10. Flaskan; Militär helfigur; Sjättedel rak; Sexkant 1 (GESAB 2016)
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Figur 11. Skidskyttemål (GESAB 2016)

4.1.3 OBSERVATIONER

Under vårsäsongen 2017 utfördes observationer för att validera och komplettera det som 
framkommit i intervjuer och enkätsvar. Observationerna utfördes på sex fälttävlingar, varav tre i 
Gävle Pistolskytteklubbs regi och övriga arrangerade av andra föreningar runtom i länet. 
Observationerna stämde väl överens med det som framkom i intervjuer och enkäter. Bland 
annat kan nämnas att funktionärerna vid en station där tavlorna sköts sönder oftare än på 
andra ställen uttryckte stort missnöje över detta och önskade att måltavlorna kunde vara mer 
hållbara. Vidare visade observationerna även på att skyttarna föredrog de mer komplicerade 
måltavlorna framför de som hade mer enkla och geometriska former.

4.2 ANALYS

För att generera ingångsparametrar till de brainstormingmetoder som valts gjordes först en 
funktionsanalys (Österlin, 2007) av måltavlor och en behovsanalys (Wikberg-Nilsson, Ericson & 
Törlind 2015) av resultatet från det första steget i designprocessen.

4.2.1 FUNKTIONSANALYS

Funktionsanalysen definierar vad en måltavla är och har för funktionsområden (figur 12). I 
figuren står ”HF” står för huvudfunktion, ”N” står för nödvändig funktion/egenskap och ”Ö” står 
för önskvärd funktion/egenskap. 

Erbjuda riktpunkt HF Vara varierbar Ö

Indikera träff HF Undvika slöseri Ö

Vara rättvis N Hålla länge Ö

Förvara enkelt N Underlätta montering Ö

Vara lättanvänd N Tåla vatten Ö

Ge ny upplevelse N Spara tid Ö

Vara nytänkande N Passa in Ö

Synas väl N Vara unik Ö

Bidra till säkerhet N Minska underhåll Ö

Erbjuda utmaning N Säljas billigt Ö

Upplevas avspänt N Spara på material Ö

Figur 12. Funktionsanalys
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4.2.2 BEHOVSANALYS

För att belysa målgruppens behov gjordes en behovsanalys av resultatet från steg ett (figur 13). 
Analysen visar på vad målgruppen har för behov:

Enkel att förstå, lättsamt

Användarvänlig

Tydligt utseende

Lätt att tolka/krita/klistra

Varierande

Yttre påverkan från naturen, både positiv och 
negativ

Rättvist

Alla skall få en utmaning

Socialt, träffa skyttar och dela erfarenheter

Figur 13. Behovsanalys

4.3 SYNTES

För att få fram potentiella förbättringar av dagens måltavlor tillämpades två brainstorming-
metoder: ”Stop and Go” och ”SCAMPER” (Österlin 2007). Där dök idéer upp som berörde allt från 
att ändra om poängzonerna på måltavlor, till att bygga ett skottsäkert rum med projicerade 
måltavlor på väggarna. Idéerna som kom fram av brainstormingmetoderna sammanställdes och 
utvecklades genom ett skissningsarbete (Wikberg-Nilsson, Ericson & Törlind 2015) (figur 14), vilket 
resulterade i en mängd idéer som sattes samman till tre konceptförslag. Koncepten angriper på 
olika sätt de behov och brister som påvisas av analyserna.

Figur 14. Skisser
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4.3.1 KONCEPT 1 ”FRAME”

Det första konceptet går ut på att en metallram utformas där engångsmåltavlor i tunt papper 
fästs och byts ut för varje skytt. Bakom måltavlan finns ett kulfång i metall som fångar upp kulor 
som träffar måltavlan för att dessa inte skall hamna i naturen.

Fördelar:

• Behöver inte klistras eller kritas då själva måltavlan byts ut inför varje skytt
• Lätt att ta loss för att tolka
• Skytteresultaten kan sparas
• Återanvändbar ställning
• Minskar spridningen av bly
• Kräver inget byggande, de behöver bara placeras ut
• Engångstavlan kan varieras  i utseendet
• Går att placera ut på olika avstånd
• Regn har liten påverkan då engångstavlorna inte behöver hålla särskilt länge

Nackdelar:

• Vikten kommer att vara markant mycket högre än en träställning.
• Metallramen innebär stor risk för rikoschetter och därmed utökade krav på 

säkerhetszoner samt skyddsglasögon hos skyttarna.
• Måltavlorna är begränsade till en viss storlek och form, för att fylla upp ramen 

kommer små måltavlor att innebära mycket spillmaterial
• Det kommer att kosta mycket för en klubb att köpa in dessa, och när man dessutom 

behöver väldigt många i fält så går totalpriset upp
• Innebär extra jobb för stationspersonal att byta ut alla tavlor mellan skjutlagen
• Slöseri på papper med engångstavlor
• Kan inte användas för rörliga mål
• Fångar endast upp träffade skott

Figur 15. Koncept 1 ”Frame”

14



4.3.2 KONCEPT 2 ”PAPPTAVLA 2.0”

Det andra konceptet är en uppgraderad variant av de traditionella måltavlorna. Utefter 
användares synpunkter kommer jag att förbättra egenskaperna hos de måltavlor som erbjuds 
idag genom att framställa nya måltavlor. Huvudidén är att förflytta de högsta poängzonerna från
mitten på tavlan, eller med andra ord ”excentriska” poängzoner.

Fördelar:

• De är lättare att montera med breddade kantlinjer
• De är anpassade efter små skjutbanor då maxavstånd bör ligga runt 20m
• Måltavlorna har flera högsta poängzoner för poängräkning jämfört med dagens 

måltavlor som endast har en högsta poängzon som alla försöker träffa. På så sätt 
fördelas träffarna över en större yta och håller längre i stället för att mitten blir 
sönderskjuten snabbt. Därmed sparar man lite mer på materialet.

• Vertikal och horisontell numrering för att siffrorna inte skall skjutas bort lika snabbt 
som i dagsläget.

• Måltavlorna erbjuder två olika mål i ett: antingen siktar man för att träffa i mitten av
figuren vilket är ett lättare mål, eller så siktar man för att träffa någon av de högsta 
poängzonerna vilket ger ett svårare mål. Siktar man på de svårare zonerna ökar 
risken för att man missar helt. Tanken är att oerfarna skyttar kan sikta på mitten 
som är enklare att träffa men ger lägre poäng, hellre än att sikta på de höga 
poängzonerna och riskera att missa helt.

• Kan vridas för att skapa annorlunda skjutupplevelse.
• Står bättre emot regn och fukt då de trycks på behandlad, vattentålig papp.
• Passar in bland och går att användas tillsammans med befintliga måltavlor.

Nackdelar:

• Kommer ändå att skjutas sönder, om än lite långsammare (begränsad 
återanvändning).

• Större mängder regn kan trots vattentålig papp ändå göra skada.
• Kräver byggnation av målställ.
• Behöver fortfarande kritas och klistras.
• Behöver demonteras för att tolkas korrekt.
• Vattentåliga tavlor skulle öka i pris med ca 17kr per kvadratmeter, baserat på 

prisskillnaden mellan nuvarande vattentåliga och vanliga måltavlor.

Figur 16. Koncept 2 ”Papptavla 2.0”
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4.3.3 KONCEPT 3 ”PROJICERING”

Det tredje och sista konceptet går ut på att man helt slopar idén med en fysisk måltavla. I stället 
tas ett elektroniskt system fram som projicerar måltavlor mot en metallplatta, varpå ett 
mätinstrument känner av huruvida ett skott träffat eller ej.

Fördelar:

• Inget slöseri på material.
• Man behöver inte gå från station till station, systemet växlar mellan att projicera 

olika måltavlor.
• Tar ytterst liten plats, endast ett kulfång/vall krävs.
• Helt oberoende av väder förutsatt att elektroniken är vattentålig.
• Mätinstrumenten kalibreras till att uppfatta och tolka träff automatiskt, inget behov 

av manuell tolkning.
• Tavlorna kan varieras oändligt till utseendet.
• Rörliga mål samt tidtagning sköts automatiskt.
• Minimalt arbete för tävlingsledning/personal.

Nackdelar: 

• Kräver dunkel/halvmörker för att projiceringen skall synas ordentligt
• Metallplattan innebär stor risk för rikoschetter och därmed utökad säkerhetszon 

samt skyddsglasögon hos skyttarna.
• Måltavlorna är begränsade till en viss storlek och form för att rymmas på 

metallplattan.
• Hög kostnad för en klubb att köpa in dessa.
• Blir för automatiserat, man önskar en viss dynamik och ”felmarginal”.
• Tävlingar mister de sociala delarna mellan skyttar.
• Ingen omväxling , saknar allt från varierande omgivning till variation i varifrån solen 

skiner och vinden blåser.
• Utebliven promenad mellan stationerna innebär ingen tid att läsa förutsättningarna.
• Helhetskänslan av tävling försvinner, påminner mer om träning.
• Mål är fast placerade, går ej att variera förflyttningsmoment.
• Svårt att skjuta på varierade avstånd.
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Figur 17. Koncept 3 ”Projicering”

4.4 UTVÄRDERING

För att utvärdera de tre framtagna koncepten utgick jag från funktionsanalysen samt 
behovsanalysen. De bedömningskriterer som framkom i analyserna lämpar sig väl för en 
Matrisutvärdering (Österlin 2007), vilket gjorde att jag valde det som metod för att utvärdera 
koncepten. Matrisutvärderingen visar översiktligt vilka kriterier jag har använt och hur jag 
resonerat när jag beslutat om vilket koncept jag ville gå vidare med i processen. Det slutgiltiga 
beslutet om vilket koncept som skall gå vidare tas i samråd med informanterna från tidigare 
intervjuer, för att det koncept som passar slutanvändaren bäst också skall blir det som går vidare i 
designprocessen.

Matrisutvärderingen pekade på att koncept 2, ”Papptavla 2.0”, var det mest lovande (figur 18), 
vilket stämde väl överens med informanternas uppfattning. Jag övervägde även om det var möjligt 
att kombinera fler än ett koncept, men förkastade det eftersom de tre koncepten angriper 
problemet med slitage på tre helt olika sätt som inte är relevanta att kombinera. Jag ser därför inte 
någon vits med att använda excentriska måltavlor tillsammans med något av de andra koncepten 
då excentriska mål löser problem som är unikt för måltavlor i papp; måltavlor i metall slits inte på 
samma sätt som papp.
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1 (dåligt)
2 (mindre bra)
3 (dugligt)
4 (bra)
5 (mycket bra)

Frame Papptavla 2.0 Projicering

Erbjuda riktpunkt 5 5 4

Indikera träff 4 4 5

Vara rättvis 4 4 5

Förvara enkelt 1 5 2

Vara lättanvänd 4 3 3

Ge ny upplevelse 2 5 4

Vara nytänkande 3 2 4

Synas väl 4 4 3

Bidra till säkerhet 2 4 1

Erbjuda utmaning 3 5 3

Upplevas avspänt 3 4 3

Vara varierbar 3 5 5

Undvika slöseri 1 3 5

Hålla länge 4 2 3

Underlätta montering 4 5 5

Tåla vatten 4 4 5

Spara tid 4 4 5

Passa in 2 5 4

Vara unik 3 4 4

Minska underhåll 5 4 4

Säljas billigt 1 4 1

Spara på material 1 3 5

Totalt: 67 88 83

Figur 18. Matrisutvärdering

4.5 UTVECKLING

För att fördjupa arbetet med att utveckla koncept 2, ”Papptavla 2.0”, påbörjades en ny iteration 
med en analytisk fas. Fasen fokuserade på att detaljstudera vilka attribut som kan vidareutvecklas 
och förfinas i dagens utbud av tavlor, och vilka som kan elimineras. Då konceptet bygger på tanken 
om en uppgraderad, förbättrad variant av existerande måltavlor ansåg jag att det var viktigt att 
anknyta till de existerande måltavlorna; jag ville att de nya måltavlorna skulle upplevas som en 
naturlig evolution och att de skulle ha hög igenkänningsfaktor. Därför valde jag att genomföra en 
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formanalys (Österlin 2007) av existerande måltavlor för att identifiera former som kan 
återanvändas och ge en känsla av att de nya måltavlorna passar in bland de existerande.

Utifrån resultatet av formanalysen tänker jag mig sedan ta fram mer detaljerade prototyper som 
visar på olika tänkbara utseenden för att sedan gå vidare till en ny analysfas där prototyperna 
utvärderas.

4.5.1 FORMANALYS

I formanalysen användes ett urval av måltavlor som representerar mångfalden bland de 
existerande måltavlorna (figur 19). Analysen visade att både rundade och kantiga måltavlor 
existerar, och att antalet rundade måltavlor var aningen fler än de kantiga. Det förekommer 
även flertalet kantiga former med rundade hörn, vilket kombinerar kvalitéerna från både rundat
och kantigt.

Figur 19. Formanalys
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4.5.2 OMFÅNG

Utöver att det nya konceptet ska upplevas som en evolution av existerande måltavlor vill jag att 
det ska vara tydligt att de faktiskt är en del av ett nytt koncept. En serie måltavlor förtydligar 
konceptet och gör det mer konkurrenskraftigt. Jag väljer därför att göra en serie på 4 st nya 
måltavlor baserade på det nya konceptet för att illustrera att varje måltavla – även om de kan 
användas enskilt från varandra – hör ihop i ett sammanhang. Man kan likna det vid vad Monö 
(1997) kallar för en produktfamilj, vilket är grupper av produkter som uppfyller samma syfte 
men skiljs åt genom att de besitter varierande egenskaper eller funktioner. I konceptet uppfyller
alla fyra måltavlorna samma syfte, men skiljer sig åt genom skillnader i utseende och 
svårighetsgrad. Måltavlorna som blir resultatet av detta arbete blir även en del av en större 
produktfamilj som är alla fältmåltavlor som förekommer i Skjuthandboken (Svenska 
Pistolskytteförbundet 2016).

4.5.3 KONCEPTGENERERING

Med behovs- och funktionsanalysen i åtanke, och med bas i formanalysen, formgavs nya 
måltavlor (figur 20) som sedan bearbetades för att delvis passa in, delvis sticka ut från 
nuvarande måltavlor. I dagsläget saknar majoriteten av alla tillgängliga måltavlor utstickande 
delar som skapar hålrum eller “döda ytor” emellan sig, vilket antagligen bottnar i en regel från 
Svenska Pistolskytteförbundet (2016) om att inga oregelbundet utstickande delar får finnas. 
Med anledning av det vale jag att arbeta med regelbundet utstickande delar, som bör tolkas 
som tillåtet då tonvikten av regeln tyds vila på oregelbundenheten.

Figur 20. Semifinalister av konceptmåltavlor “Papptavla 2.0”

4.5.4 UTVÄRDERING

Prototypmåltavlor målades sedan upp på papper och testades och utvärderades under 
skjutning med skarp ammunition (figur 21), med målet att välja ut fyra slutgiltiga former för att 
bearbetas och tryckas upp av tryckerifirma i det sista steget i designprocessen.
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Jag testsköt måltavlorna tillsammans med en annan mycket erfaren skytt, och tillsammans 
jämförde vi vår upplevelse av att skjuta på de olika figurerna. Våra samlade erfarenheter pekade
på vilka fyra grundformer som fungerade bäst som måltavlor. Som en konsekvens av den 
tidigare formanalysen insåg jag att det kunde vara av betydelse om figurerna var skarpa eller 
rundade, och därför tog jag fram flera olika varianter av formerna för ett slutgiltigt test (figur 
22).

Figur 21. Testskjutning mot konceptmåltavlor

Figur 22. Olika varianter av de fyra grundformerna

Då tid saknades för att göra ytterligare ett systematiskt test av de olika formerna tillfrågades 
några av informanterna om deras åsikt om vilka former som passade bäst, och på så sätt valdes 
fyra slutgiltiga former ut inför det sista steget i designprocessen.
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5 RESULTAT
EXCENTRISKT av Iza -En serie nya fältmåltavlor

EXCENTRISKT av Iza (figur 23) är en serie på 4st nya fältmåltavlor som med små medel löser mycket
av den måltavlerelaterade problematik man upplever som fältskytt. Serien består av ”Ettan” (figur 
24), ”Tvåan”(figur 25), ”Trean”(figur 26) och ”Fyran”(figur 27). Serien är sammanhängande, men 
samtliga figurer kan även användas på egen hand eller tillsammans med tidigare godkända 
måltavlor. EXCENTRISKT banar väg för vidare utveckling av de traditionella papptavlorna för att 
öppna upp för andra skyttar att själva experimentera och lösa problem de upplever i det vardagliga
skyttet. Det behöver inte vara ett revolutionerande nytt system som automatiserar hela 
skytteverksamheten, det räcker med små förändringar som ändå gör mycket.

Namnet ”EXCENTRISKT” är latin och betyder i princip ”något som ligger utanför mitten”, vilket 
ansågs passande då poängzonerna i måltavlorna flyttat ut från just mitten.

För att utvärdera konceptet i praktiken kommer en serie prototyper att framställas. Prototyperna 
kommer att tryckas på 1100g klistrad skiktpapp, vilket medför att pappen är styv och stadig utan 
att bli alltför tjock. Den halvmatta ytan ger ett visst skydd mot regn och fukt, och färgtrycket får bra
kontrast mot den vita grundfärgen. De kommer att framställas i de färgnyanser som i dagsläget 
används på måltavlor som är godkända av Svenska Pistolskytteförbundet. Således kan 
klisterlapparna som används för markering av existerande måltavlor även användas på dessa. Fyra 
måltavlor kommer att ingå i serien och tryckas upp i varsin färg för att demonstrera vilka 
färgalternativ som finns. Vid en framtida produktion kommer alla måltavlor att framställas i alla 
tillgängliga färger.

Figur 23. EXCENTRISKT-tavlorna monterade
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Det som gör EXCENTRISKT unikt från andra måltavlor och de åtgärder som vidtagits vid 
framtagningen av EXCENTRISKT är:

• Tavlorna har mellan två och fyra poängzonsområden placerade närmare utkanten av 
figurerna. Det medför att träffområdet fördelas ut från mittpunkten. På tidigare måltavlor 
siktar skyttarna hela tiden i mitten av tavlan och den blir snabbt sönderskjuten och måste 
bytas trots att stora delar av tavlan är intakt. I EXCENTRISKT sprids skotten över en större 
yta, och måltavlorna håller ihop längre. Det minskar omsättningen av material vilket är 
kostnadseffektivt.

• Tavlorna kan beskjutas som två olika mål. Den erfarne eller skicklige skytten kan skjuta för 
att träffa de högre poängzonerna i tavlornas utkanter, vilket gör att tavlan ger ett litet och 
relativt sett svårare mål. En mindre erfaren eller skicklig skytt kan i stället sikta på den 
största träffytan på figuren, vilket gör att tavlan ger ett relativt sett större och enklare mål. 
Tanken är att oerfarna skyttar kan sikta på mitten som är enklare att träffa men ger lägre 
poäng, hellre än att sikta på de höga poängzonerna och riskera att missa helt. Således får 
både oerfarna och erfarna skyttar en utmaning av lämplig svårighetsgrad.

• Skyttarna presenteras med en helt ny utmaning i form av att behöva tänka om och inte 
bara sikta mot mitten som man alltid gjort tidigare. Skytten måste nu ta hänsyn till tavlans 
form och planera i förväg var på tavlan de vill träffa, istället för att bara sikta mot mitten 
oberoende av tavlans övriga form.

• Eftersom tavlorna är symmetriska och det finns flera poängzoner kan tavlorna roteras om 
många skyttar väljer att skjuta mot en och samma poängzon. På så sätt kan man säkerställa 
att alla poängzoner beskjuts lika mycket så att tavlorna utnyttjas maximalt innan de 
behöver kasseras.

• Siffrorna som indikerar poängen i poängzonerna trycks både horisontellt och vertikalt för 
att ej riskera att skjutas bort helt och hållet om ett skott träffar en siffra. Siffrorna är tryckta 
så att det skall vara enkelt att utläsa oavsett om måltavlorna används såsom de presenteras
i detta arbete, eller vrids några grader (exempelvis så att Fyran liknar ett x snarare än ett +).

• Tavlorna är anpassade att fungera bra på korta skjutbanor då maximalt avstånd för samtliga
måltavlor i serien bör ligga på runt 20m vid skytte med finkalibrigt vapen, men det kan 
både kortas ned och ökas beroende på vilka andra förutsättningar som anges.

• Måltavlorna är tryckta på 1100g klistrad skiktpapp av slipmassa, vilket medför att den är 
styv och stadig utan att bli alltför tjock. Den halvmatta ytan ger ett visst skydd mot regn och
fukt, och trycket får bra kontrast mot den vita grundfärgen. 

”Ettan” (figur 24) bedöms närmast motsvara en S 15 D i svårighetsgrad och utseende, vilket gör att 
måltavlan hamnar i figurgrupp 11 stående och figurgrupp 12 liggande. Måltavlans yttersta mått är 
ca 17x29cm.

Figur 24. Ettan
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”Tvåan” (figur 25) bedöms närmast motsvara en B triangel 1 i svårighetsgrad och utseende, vilket 
gör att måltavlan hamnar i figurgrupp 11. Måltavlans yttersta mått är ca 27x32cm.

Figur 25. Tvåan

”Trean” (figur 26) bedöms närmast motsvara en A triangel 1 i svårighetsgrad och utseende, vilket 
gör att måltavlan hamnar i figurgrupp 12. Måltavlans yttersta mått är ca 27x29cm.

Figur 26. Trean

”Fyran” (figur 27) bedöms närmast motsvara en Kvadraten i svårighetsgrad och utseende, vilket gör
att måltavlan hamnar i figurgrupp 11. Måltavlans yttersta mått är ca 29x29cm.

Figur 27. Fyran
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6 SLUTSATSER
Fältmåltavlorna EXCENTRISKT av Iza är resultatet av en undersökning som visat vilka 
problemområden som finns kring dagens utbud av fältmåltavlor. Tavlorna åtgärdar flera av de 
problem som belysts utan att särskilja sig från övriga måltavlor alltför mycket. Tavlorna påvisar 
därmed att betydande förändring inte alltid behöver vara drastisk. EXCENTRISKT av Iza kan 
förhoppningsvis bana väg för vidare utveckling av de traditionella papptavlorna för att öppna upp 
för andra skyttar att själva experimentera och lösa problem de upplever i det vardagliga skyttet. Jag
tror och hoppas att detta arbete skall inspirera andra till att fortsätta utveckla inte bara 
måltavlorna, utan även annan utrustning som används kring skyttet. Skytte är en sport som 
hamnat i skymundan i den allmänna teknikutvecklingen, och nu är det dags att börja hålla jämna 
steg med andra sporter. Skytte är trots allt en av de största sporterna i världen sett till antalet 
utövare.

Arbetet visade på att fältskyttarna generellt inte har några akuta problem med dagens 
fältmåltavlor och att mycket av de klagomål som föranledde undersökningen avslås som aningen 
överdimensionerade. Studien visade däremot ett visst behov av förbättring inom ett flertal 
områden, om än inte direkt akuta. Måltavlorna löser några av dessa problemområden, men inte 
alla. Därför bör detta arbete ses som ett första steg i en vad som kommer att behöva bli en lång rad
av liknande arbeten med syfte att förbättra fältskyttet.

För att vidareutveckla de måltavlor som tagits fram under detta arbete kan man ha som 
utgångspunkt att utföra mer omfattande tester och analyser av slutprodukten. Målgruppen för 
arbetet var skyttar från Gävle Pistolskytteklubb, men för att måltavlorna skall tilltala en bredare 
målgrupp bör man inkludera just den bredare målgruppen i tester och analys. Även mer utförliga 
tester av måltavlornas svårighetsgrad kan komma att behöva utföras; de nya måltavlorna har 
tilldelats svårighetsgrad baserat på närmast motsvarande måltavla till storlek och ingen större 
hänsyn har tagits till komplexiteten.

Ett annat område som borde studeras i framtiden är hur måltavlorna kan förbättras genom olika 
val av material. Detta då vissa funderingar kring valet av material för traditionella måltavlor väcktes
under arbetet. Tid för någon djupare analys fanns dessvärre inte, och för det här arbetet anlitades 
en tryckerifirma att trycka måltavlorna på ett material som antogs vara aningen bättre än det som 
traditionellt sett används för fältmåltavlor. I avsaknad av djupare analys är det är fullt möjligt att 
det finns andra material med ännu bättre egenskaper än det som valdes för det här arbetet.
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